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Eerste collectieve zonnestroom installatie in de Waarderpolder op het
dak van Prins Staal Trade & Processing
Officiële feestelijke opening door wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema
Op 4 november 2016 opent wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema de eerste collectieve
zonnestroom installatie in de Waarderpolder bij Prins Staal. Dit feestelijke moment wordt
gevierd in het bijzijn van alle leden van Haarlem Noorderlicht die gezamenlijk eigenaar zijn van
deze installatie.
De start
Ruim twee jaar geleden kwamen enkele buurtgenoten uit de Indische buurt in Haarlem Noord
voor het eerst bij elkaar omdat ze gezamenlijk zonnestroom wilden opwekken voor en door
buurtbewoners. Spoedig bleek de directie van Prins Staal geïnteresseerd te zijn om een deel
van het dak beschikbaar te stellen voor dit doel. Daarmee is de samenwerking gestart om dit
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Daarvoor moesten verschillende zaken onderzocht,
uitgesloten en besproken worden. Zoals de constructie van het dak en een risico-inventarisatie.
Huidige status
Dankzij het onderlinge vertrouwen tussen de directie van Prins Staal en het bestuur van
Haarlem Noorderlicht en de steun van Zon op Nederland en Gemeente Haarlem is het na een
intensieve voorbereidingstijd gelukt de eerste collectieve zonnestroom installatie onder de
postcoderoos regeling in de Waarderpolder te realiseren. Op 2 september 2016 is de installatie
in gebruik genomen.
Op dit moment wekken 272 zonnepanelen zonnestroom op voor 40 leden van Haarlem
Noorderlicht. Sinds de ingebruikname in september dit jaar heeft de installatie al meer dan 9
MWh stroom geproduceerd. De installatie kan zeker 25 jaar mee.
Toekomst
Haarlem Noorderlicht heeft plannen om meer van dergelijke collectieve zonnestroom installaties
te realiseren door en voor buurtbewoners. Het eerstvolgende dak in de Waarderpolder wordt
door de gemeente Haarlem beschikbaar gesteld: ‘Het Hoofdkantoor’ op de Waarderweg 78.

Achtergrond informatie:

Prins Staal Trade & Processing
Prins Staal is gevestigd aan de Kousenmakersweg 2 op het industrieterrein in de
Waarderpolder. Prins Staal verwerkt stalen platen ten behoeve van constructies o.a.
(Flatgebouw London), offshore industrie (Boorplatformen), ketelbouw (warmtewisselaars)
energiewinningsprojecten en scheepsbouw. Prins Staal is een bedrijf dat voortdurend bezig is
met vernieuwingen, waarbij milieu en energieverbruik een belangrijk thema is. Prins Staal is
daarom trots om dit project met Haarlem Noorderlicht te hebben volbracht.

Coöperatie Haarlem Noorderlicht
Deze coöperatie bestaat uit ca. 50 leden uit de wijken rondom de Waarderpolder in Haarlem.
Deze collectieve zonnestroom installatie kon mede tot stand komen dankzij de directie van
Prins Staal, de steun van de gemeente Haarlem en alle vrijwilligers en partners van Haarlem
Noorderlicht, zoals Zon op Nederland, Pieters Bouwtechniek, Zon&Co, Greenchoice en Liander.
De Coöperatie Haarlem Noorderlicht wil meer van dergelijke collectieve zonnestroom
installaties realiseren. Geïnteresseerden kunnen zich melden op www.haarlemnoorderlicht.nl.
Voor meer informatie:
Prins Staal Trade & Processing
info@prinsstaal.nl
+31 (0) 23 5319518
www.prinsstaal.nl

Coöperatie Haarlem Noorderlicht
Mw. L. Hanekroot – secretaris
liesbet@haarlemnoorderlicht.nl
06-24173226
Mw. E. Hollander - voorzitter
erna@haarlemnoorderlicht.nl
06-12991180
www.haarlemnoorderlicht.nl

